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PPOOSSVVÄÄŤŤMMEE  KKAAŽŽDDÝÝ  TTÝÝŽŽDDEEŇŇ  RROOKKUU  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA  AASSPPOOŇŇ  JJEEDDNNÝÝMM  SSKKUUTTKKOOMM  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA!!  

FFF aaa rrr sss kkk ýýý    kkk ooo sss ttt ooo lll    ZZZ ooo sss lll aaa nnn iii aaa    DDD uuu ccc hhh aaa    SSS vvv äää ttt ééé hhh ooo    BBB aaa bbb ííí nnn    

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

11.  7. 16 

SV. BENEDIKT, OPÁT, PATRÓN 

EURÓPY, SVIATOK  

Poďakovanie za 90.r. 

Etela 18.00 17.30 
 

UTOROK 

12. 7. 16 

FÉRIA 

 
 

  
 

STREDA 

13.  7. 16 
FÉRIA 

 
+ Jozef Babinský ( . výr.) 

18.00 17.30 
 

ŠTVRTOK 

14. 7. 16 

FÉRIA 
    

 

PIATOK  

15. 7. 16 

 SV. BONAVENTÚRA, BISKUP A UČITEĽ 

CIRKVI, SPOMIENKA 
  

+ Milan Ištván ( . výr.) 
18.00 17.30 

 

SOBOTA   

16. 7.  16 

 PREBLAHOSLAVENÁ PANNA MÁRIA 

KARMELSKÁ, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

  
    

NEDEĽA 
17. 7. 16 

ŠESTNÁSTA NEDEĽA 

CEZ ROK 

Na úmysel  
 
Za veriacich 

7.00 
 

10.00 
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS 
SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

11.  7. 16 

SV. BENEDIKT, OPÁT, PATRÓN 

EURÓPY, SVIATOK  
 

  
 

UTOROK 

12. 7. 16 

FÉRIA 

 
+ Ján Zemenčík, Jozef 

Gurka, Augustín Jadroň 18.00 17.30 
 

STREDA 

13.  7. 16 
FÉRIA 

 
 

  
 

ŠTVRTOK 

14. 7. 16 

FÉRIA 
 

+ Augustín Kotúľ 
18.00 17.30 

 

PIATOK  

15. 7. 16 

 SV. BONAVENTÚRA, BISKUP A UČITEĽ 

CIRKVI, SPOMIENKA 
  

 
  

  

SOBOTA   

16. 7.  16 

 PREBLAHOSLAVENÁ PANNA MÁRIA 

KARMELSKÁ, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 
  

 
  

  

NEDEĽA 
17. 7. 16 

ŠESTNÁSTA NEDEĽA 

CEZ ROK 
Na úmysel  8.30 

 
 

Oznamy    

 Modlitebná iniciatíva za Európu v rámci predsedníctva Slovenska v Rade Európy. Tento týždeň sa 

modlíme za  BULHARSKO. 

 V sobotu sv. omša vo Vasiľove nebude. Ideme na farský zájazd do Spišskej Starej Vsi a Starej 

Ľubovne. Autobus pôjde o 6,30 hod. 

 Upratovanie  kostola        :  Babín :    318  -  330  

       Vasiľov:  Antónia Chyľová, Božena Kušnieriková, Eneta Jurkyová,   

           Mária Gemeľová, Lucia Jurkyová, Anna Kotúľová 
Sviatosť manželstva chcú prijať:  

 

Dominik JURIGA, syn Margity Mundierovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci- Lomná 

a Dominika KUREKOVÁ, dcéra + Pavla a Viery rod. Chudiakovej, nar. – Dol.Kubín a bývajúca- Babín  

  Ohlasujú sa 1. raz 

                    Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, je to povinný ohlásiť na farskom úrade. 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 

 

Týždeň  28. DNES: PÄTNÁSTA  NEDEĽA CEZ ROK  11. 7. 2016 –  17. 7. 2016 



 Zamyslenie na 32. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA V MODLITBE ORODOVANIA  

Svätý rok milosrdenstva má byť pre nás dňami pokorných prosieb. Všetko, čo máme a čo potre-
bujeme aj do budúcna, pochádza od milosrdného nebeského Otca. „Každý dobrý údel, každý dokonalý 

dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu.” (Jak 1, 17) 
Všetci sme odkázaní na Boha, vlastnými silami nie sme schopní zabezpečiť chod nášho života a všetko 
tak, ako by sme si želali a potrebovali, aby sme žili v pokoji, primerane ľudskej dôstojnosti a na istom 
stupni blahobytu a prosperity. Najviac na nás doliehajú nedostatky materiálnych potrieb, i keď 
katastrofálne sú aj dôsledky nedostatku duchovných potrieb. Každý deň Svätého roku milosrdenstva 
prosme v pokornom rozpoložení srdca a dvíhajme svoje dlane k Otcovi, darcovi všetkých dobier, aby 
nám ich naplnil. 

Pán Ježiš nás povzbudzuje, aby sme sa pokornými prosbami obracali na jeho Otca: „Proste a do-

stanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a 

kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? 

Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim de-

ťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.” (Mt 7, 7-11) 
Svätý Jakub apoštol upozorňuje na správnosť našich prosieb. „Nič nemáte, lebo neprosíte. Pro-

síte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na svoje náruživosti.” (Jak 4, 2-3) Sú dobré 
modlitby, ale sú aj zlé a nevhodné prosby. Učiteľ modlitby - Ježiš Kristus - nám dal vzorovú modlitbu, 
správnu a dobrú: „Otče náš”. Modlitba Pána je najkvalitnejšia modlitba pokorných prosieb. Posväťme 
ňou každý deň Svätého roku milosrdenstva. Nech je pre nás našou každodennou modlitbou pokorných 
prosieb. V nej je všetko, čo potrebuje kresťan, aby mohol žiť primerane ľudský a dôstojný život.  

V Modlitbe Pána je jedna prosba zvlášť významná pre tieto dni milosti a spásy v Roku milosrden-
stva: „Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím vinníkom.” Je to prosba našich pokorných tú-
žob po odpustení, ktoré denne potrebujeme, lebo denne sme krehkí a slabí a upadáme do omylov a hrie-
chov. Vtedy bude pre nás tento rok rokom milosti a spásy, keď budeme pokorne prosiť o odpustenie a 
keď odpustenie budeme aj dávať. Nech je to naozaj rok modlitby k Otcovi o všetko, čo potrebujeme a 
najviac zo všetkého potrebujeme Otcovo odpustenie. Potrebujeme ho viac ako každodenný chlieb. 

Ešte je jeden veľký dôvod pre naplňovanie dní Svätého roku milosrdenstva modlitbou, a to je 
láska. Ide o modlitbu orodovania ako nástroj lásky a milosrdenstva, o modlitbu, ktorou chceme pomá-
hať a podávať pomocnú ruku tým, ktorí sú na to odkázaní. Sú pri nás, okolo nás ľudia, v rodine alebo 
mimo nej, ktorí majú problémy a treba im pomáhať. Často nevieme ani ako, sme bezradní a nemáme ani 
možnosť im účinne pomôcť. Zostáva nám iba modlitba. Napríklad, trápi a bolí nás, keď počúvame o sú-
žení ľudí v krajinách, kde sa bojuje. Nevieme im pomôcť, nemáme na to ani prostriedky, ale máme spô-
sob, ktorým sa dá pomáhať aj na diaľku, a to je modlitba lásky. Modlime sa za tých, ktorí potrebujú 
našu pomoc, modlime sa za chorých, trpiacich, biednych, za zomierajúcich, za vystavených ohrozeniam, 
modlime sa jedni za druhých. Tak sa z modlitby stáva nástroj milosrdenstva, ktorý nás zbližuje, ktorým 
preteká súcit nášho srdca s druhými ľuďmi. Toto je podstatná zložka kresťanského života. 

Kedykoľvek budeme vidieť biedu, slzu na tvári bratov, alebo problémy, keď sa nám sťažujú, neu-
končime stretnutie s nimi pokývaním hlavy a vyjadrením istého súcitu. Na volanie SOS o pomoc, keď sa 
nám ľudia zdieľajú s utrpením a s problémami, odpovedzme vždy činorodou láskou. Keď nám blížni 
hovoria o svojich problémoch, to akoby nás prosili o modlitby, aj keď to nevyslovia. Nezostaňme im 
dlžní túto službu lásky. Zahrňme ich do svojich modlitieb. Dobré im padne, ak im prisľúbime, že sa bu-
dete za nich modliť. A tak sa nám modlitba stáva a môže stať nástrojom na uskutočňovanie našej 
vzájomnej lásky, nášho súcitu, našej solidárnosti s tými, ktorí trpia, a možno trpia podobne, ako my.  

Svätý rok milosrdenstva, rok milosti Pána, je rokom, v ktorom musí mať miesto modlitba. Aj mod-
litba srdca, aj modlitba našich úst, perí a hlasu, aj modlitba osobná i modlitba spoločenstva. Modlime sa 
na slávu Najsvätejšej Trojice, pre vzdávanie vďaky za dar Krista. Modlime sa pokorne o všetko, čo po-
trebujeme, najmä o odpustenie a modlime sa aj pre lásku, ktorou chceme dosvedčovať Bohu lásky, že 
sme sa vydali na cestu, ktorou je láska. Ona má byť vo všetkom, nech je aj v našej modlitbe.  

   Mons. Pavol Janáč 
 


